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Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (Ttv.)40. § (3)
bekezdése értelmében az önkormányzat az általa a temetkezéssel összefüggésben
megállapított díjakat köteles évente felülvizsgálni.
A 2010. év eredményeit figyelembe véve az összes díj emelése javasolt, különös tekintettel arra, hogy 2010-ben csak a 4. sz. melléklet díjtételei emelkedtek.
A díjakat az infláció figyelembevételével célszerű meghatározni. Ennek alapján a
2011. évben a díjakat egységesen 4,9%-kal javaslom módosítani.
A fentieken túl javaslom a hatályos rendeletet egyéb szempontból is aktualizálni és
egyes rendelkezéseit – elsősorban törvényességi okból – módosítani vagy hatályon
kívül helyezni.
A rendelet 23.§-a szabálysértési rendelkezéseket tartalmaz. Az e) pontban szereplő
tényállás olyan elemeket is magába foglal, amelyeket magasabb szintű jogszabály már
szabálysértésnek minősít (rongálás, kegyeleti tárgyat elvisz), ezért ezt a pontot módosítani kell.
A rendelet 7.§ (4) és (5) bekezdései olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket a
Ttv. alapján a helyi építési szabályzatban kell rendezni, indokolt ezeket a rendelkezéseket hatályon kívül helyezni úgy, hogy elegendő időnk legyen a szabályokat a szabályzatba átültetni.
A módosítás hatályon kívül helyezi a rendelet sírbolt és sírjel rendben tartására vonatkozó 9.§ (1)-(6) bekezdéseit, mivel azok nem voltak összhangban a magasabb szintű
jogszabályokkal. Helyi rendeletben ezeket szabályozni szükségtelen, mivel kormányrendelet behatóan rendelkezik róluk.
A rendelet kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit szabályozó
19.§ hatályon kívül helyezése azért indokolt, mert olyan rendelkezéseket vett át (pontatlanul), amelyeket a Ttv. is tartalmaz.
A 4. számú mellékletet is hatályon kívül kell helyezni, mert az első sírhelykiásást nem
lehet rendeletben díjkötelessé tenni, az üzemeltetési feladat.

Dombóvár, 2011. május 16.
Tóth Zoltán
bizottsági elnök

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2011.(…….) önkormányzati rendelete
A temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (1) és 41.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezés
rendjéről szóló 25/ 2001.(VI.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet)
7.§ (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Hantos temetési sírhelyek esetében a talaj felszínével azonos szintig járda
építhető.”
2.§
A Rendelet 11.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Gorkij utcai köztemetőben a 17-es jelű sírtábla „rét”, gyepes felületű temetési
hely.”
3.§
(1) A Rendelet 13.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes temetési helyekért és azok újraválthatóságáért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell
fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.”
(2) A Rendelet 13.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetési helyeket
3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden
megtérítési igény nélkül újból felhasználni.”
(3) A Rendelet 13.§ (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A temetési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem
lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.”

4.§
A Rendelet 23.§ e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a cselekmény nem bűncselekmény, szabálysértést követ el és 30.000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendeletet megszegi:)
„e) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, gépjárművel engedély nélkül behajt
vagy állatot bevisz.”
5.§
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
6.§
A

Rendelet

2.

melléklete

helyébe

jelen

rendelet

2.

melléklete

lép.

rendelet

3.

melléklete

lép.

7.§
A

Rendelet

3.

melléklete

helyébe

jelen
8.§

(1) E rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet 9. § (1) bekezdése 2011.

augusztus 31-én lép hatályba.

9.§
(1) Hatályát veszti a Rendelet 7.§ (4) bekezdésében a „A síremlék és a sírkeret
magassága max. 30 cm, az emlékmű magassága a földfelszíntől max. 120 cm
lehet.” szövegrész, a Rendelet 7.§ (5) bekezdésében a „Az álló emlékkő max.
magassága 120 cm, a fekvő emlékkő magassága 30 cm lehet.” szövegrész, továbbá
a Rendelet 11.§ (4) bekezdése és 15.§ (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 9.§ (1) – (6) bekezdése, 19.§-a és a 4. számú melléklete.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Dombóvár, 2011. május 26.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet ……/2011.(…..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 25/2001.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely megváltási díjak

Sírhely megnevezés

Használati idő
év

Első megváltás
Használati díj
(Ft)+ÁFA

Újra megváltás
Használati díj
(Ft)+ÁFA

Felnőtt egyes
hantos
hant nélküli

25

hantos
hant nélküli
Gyermek sírhely
(10 éves korig)
Urna sírhely hant nélküli
egyes
kettes
Urnafülke
Családi urnafal
4 főig
6 főig
Sírbolt hely 2 fős
4 fős
5-10 főig
Sírbolt hely 2 fős
4 fős
5-10 főig
Sírkápolna hely
Rétbe temetkezés
hant nélküli egyes
kettes
Hamvak szétszórása

25

8.020
7.660

12.120
9.670

Felnőtt kettes

25

15200
13.000
ingyenes

24.190
20.990
11.330

10

10
60
60

100

60
25

---

8.040
13.030
16.180
9.800
13.000
35.520
48.490
80.780
71.100
96.980
161.670
80.860

16.180
26.000
19.370
13.000
16.180
48.490
56.650
96.980
96.980
113.180
194.180
113.520

8.020
18.210
16.180

16.180
40.330
---

2. melléklet a …../2011.(…..) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 25/2001.(VI.21.) önkormányzati rendelethez
A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak
1. Ravatalozó és kellékeinek díja:
1.1. Hagyományos földbe temetés esetén:
1.2. Hamvasztásos elhelyezések esetén:
2. Halotthűtők igénybevételi díja:
(elhelyezéstől elszállításig, ill. eltemetésig személyenként)”

11.200,- Ft + áfa.
8.400,- Ft + áfa
820,- Ft/nap+áfa

3. melléklet a …./2011.(…..) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 25/2001.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulás

1. Sírbolt építése esetén:
2. Sírkő bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás esetén
3. betűvésés síremlékre (név, évszám):

390,-Ft+áfa/db
390,-Ft+áfa/db
390,-Ft+áfa/síremlék”

